
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

PROIECT
D E C I Z I E  Nr.P Ş lP f
din otu^e/nSi/^2Q22

cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică

în conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
- art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- art. 16 lit. b) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de 
demnitate publică.
- anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

In vederea stabilirii mărimii concrete a premiului anual pentru rezultatele 
activităţii în anul 2022 pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică, Consiliul 
Raional Cimişlia

D E C I  D E:

1. Se acordă premiu anual în mărime de 50 % din salariul de bază, persoanelor 
care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul Consiliului Raional Cimişlia, pentru 
rezultatele activităţii desfăşurate în anul 2022, proporţional timpului efectiv lucrat în anul 
respectiv.!

Nr.
d/o

Numele/Prenumele
salariatului

Salariul de 
bază luat în 
calcul (lei)

Zile efectiv 
lucrate în 
anul 2022

Mărimea 
premiului 

calculat (lei)

2. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Mihail Olărescu, 
preşedintele raionului.

3. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale şi se aduce la 
cunoştinţă:
- Persoaneljor vizate;
- Secţiei Cantabilitate;
- Direcţiei Finanţe Cimişlia;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

Preşedintele şedinţei ________________

http://www.raioncimislia.md


Contrasemnează: 
Secretarul consiliului

Coordonat:

Preşedintele raionului 

Avizat de:

Secretarul consiliului 

Şef, Secţia Administraţie Publică 

Şef, Direcţia Finanţe Cim işlia 

Şef interimar, Secţia Contabilitate 

Şef, Serviciul Juridic 

Proiect elaborat de:

Specialist principal, aparatul preşedintelui

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. Pfilp/iWn -/fi. /<&. 2022

cu privire la acordarea premiului anual persoanelor cu funcţii de demnitate publică

Elaborarea şi adoptarea proiectului de decizie este condiţionată de necesitatea 
stabilirii indicilor şi mărimii premiului anual acordat persoanelor cu funcţii de demnitate 
publică din cadrul Consiliului raional Cimişlia.

In conformitate cu prevederile art. 21' din Legea 270/2018 privind sistemul unitar 
de salarizare în sectorul bugetar: personalul din unităţile bugetare poate beneficia de 
premiu arţual pentru rezultatele activităţii în anul de gestiune, proporţional timpului 
efectiv lucrat în anul respectiv. Indicii şi mărimile premiilor pentru conducătorii unităţilor 
bugetare sie stabilesc de către organul ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor 
pentru conducători nu poate depăşi 50% din salariul de bază.

Totodată în pct. 2 din anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare 
în sectorul bugetar, este prevăzut că de premii anuale pot beneficia persoanele cu funcţii 
de demnitate publică, funcţionarii publici şi alţi angajaţi din instituţiile bugetare.

Preitiiul anual se acordă în luna decembrie a anului de gestiune, în limitele 
volumului cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele unităţilor bugetare.

Ca urmare a celor expuse, se propune consiliului raional examinarea şi adoptarea 
prezentului proiect de decizie, care stabileşte acordarea premiului anual în mărime de 50 
% din salaţiul de bază, persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul 
Consiliului [Raional Cimişlia, proporţional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Specialist principal, aparatul preşedintelui Elena Arama




